
InterparadIgmas, Ano 6, N. 6, 2018.

3

EDITORIAL 

 

Paradigmas Para a Pesquisa da ConsCiênCia

A pesquisa da consciência é possivelmente o mais expressivo front de van-
guarda científica e filosófica. A verdadeira natureza da consciência desafia os pa-
radigmas de premissa fisicalista, predominantes no establishment científico. As 
descrições nomológicas das ciências naturais excluem a subjetividade, no entanto 
a consciência é subjetiva. O chamado problema difícil de Chalmers (1995) é a síntese 
do desafio, o qual, para Revonsuo (2015), sinaliza anomalia no programa de pes-
quisa das neurociências. Já dizia Descartes, pensamento e extensão são categorias 
incompatíveis. Pode-se dizer que o problema da consciência, no fundo, precisa 
compatibilizar pensamento (subjetividade) e extensão, seja reduzindo uma à outra 
(monismos materialista ou idealista; panpsiquismo), seja mantendo o distinto lu-
gar de cada uma (dualismo). O desafio é descrever em quais condições a pesquisa 
da consciência enquanto subjetiva pode ser objetiva, tornando-se científica.

Nesse escopo, surgem propostas de diferentes paradigmas, sendo um delas 
o paradigma consciencial, associado à Conscienciologia. Segundo esse paradigma, 
cada indivíduo pode abordar suas experiências pessoais com objetividade, incluin-
do principalmente os estados alterados de consciência. São aplicadas técnicas para 
manter e ampliar a lucidez com relaxamento físico profundo, de modo inteira-
men te natural, sem indução externa alguma. Assim, a objetividade da pesquisa 
da consciência torna-se possível com referência aos pensenes (pensamentos, sen ti-
mentos e energias que manifestam a consciência), ao invés do cérebro tão so men-
te. Trata-se de desenvolver as implicações das experiências parapsíquicas para  
a pesquisa da consciência. Eis a base do paradigma consciencial.

O presente número da Interparadigmas propõe a reflexão sobre as diversas 
propostas de paradigmas de pesquisa da consciência e a respectiva interlocução 
com o paradigma consciencial.

Alejandro Parra, doutor em Psicologia e presidente do Instituto de Psicolo-
gía Paranormal da Argentina, traz o artigo Estudio exploratorio de la teoría del tem-
peramento y las experiencias paranormales, onde procura indícios empíricos de 
correlações entre tipos de temperamento e fenômenos paranormais. O cerne in-
terparadigmático é a predisposição temperamental.

O artigo Adaptabilidade migratória internacional: da adaptação ao neo-
ambiente à evolução consciencial, de Viviane Passos Gomes, doutora em Direi-
to, amplia e aprofunda interparadigmaticamente o tema tão atual da adaptabi-
lidade migratória até a adaptabilidade autoevolutiva.
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A doutora em Biologia Celular Tanise Knakievicz, com o artigo Quadri-
dimensionalidade da manifestação humana intrafísica, faz o cotejo entre as te-
orias das Mentalidades Econômicas, Constelações Familiares e Consciencio-
logia, apontando convergência interparadigmática na inteligência evolutiva.

No artigo Análise comparativa entre as metodologias de pesquisa na Psi-
cologia e na Conscienciologia sobre Síndrome do Impostor, Adriana Kauati, 
doutora em Engenharia Biomédica, coteja as abordagens epidemiológica e au-
toexperimental, ambas convergindo interparadigmaticamente na tecnicidade.

Marina Vinha, doutora em Educação Física, apresenta o artigo Consci-
ência indígena no espaço acadêmico e na perspectiva consciencial, onde compa-
ra casos científicos fronteiriços da Antropologia e Conscienciologia. O cerne 
interparadigmático é a cientificidade não convencional.

A Entrevista com Antonio Pitaguari – Intercâmbios Conscienciologia-Pa-
rapsicologia na década de 1990 faz o registro histórico da primeira experiência 
exploratória do ambiente científico europeu por parte da Conscienciologia.  
O centro interparadigmático da entrevista é a comunidade científica.

Ótimas reflexões interparadigmáticas a todos!

Alexandre Zaslavsky
Editor-chefe
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